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J A U N Ā K I E F A KT I

Situācija Latvijā
Pagājušajā diennaktī kopumā
veikti 2477 izmeklējumi, līdz
šim kopā - 68 627
Kopumā saslimšana
apstiprināta 900 cilvēkiem,
pēdējā diennaktī 4 personām
Slimnīcās šobrīd ārstējas
30 COVID-19 pacienti
3 pacientu veselības stāvoklis
ir smags
17 cilvēki, kuriem
diagnosticēts COVID-19,
miruši (COVID-19 gan tiešais,
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Aktualitātes par
COVID-19
Būtiskākais pēdējā diennaktī:

Līdz šim Latvijā kopumā 900 pacientiem diagnosticēts COVID-19 (pēdējā
diennaktī - 4 personām).
Kopumā 464 cilvēki ir atveseļojušies.
Lai nodrošinātu mērķtiecīgu COVID-19 infekcijas atklāšanu un ierobežošanu, pēc
epidemiologa lēmuma COVID-19 testēšanu varēs veikt uz vietas darba kolektīvā.
Turpmāk pilnīgi visiem pacientiem, kuri nonāks slimnīcu uzņemšanas nodaļās,
vairs neveiks COVID-19 analīzes. Tās veiks pēc ārsta izvērtējuma, kā arī virknē
gadījumu, kas bija noteikti jau iepriekš, piemēram, pirms operācijām.
Šobrīd ir atjaunots pacientu pieraksts uz visiem plānveida veselības aprūpes
pakalpojumiem, tostarp uz tiem, kas šobrīd epidemioloģisko risku mazināšanas
un COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanas nolūkā, vēl nav pieejami un
netiek sniegti.

gan blakus cēlonis)
464 cilvēki ir atveseļojušies

*SPKC dati uz 06.05.2020. plkst. 10.00

Kopējā situācija
skaitļos pasaulē
Kopumā apstiprināto gadījumu
skaits: 3 525 116
Eiropā: 1 174 446
80% pacientu saslimšana norit
viegli
*ECDC un PVO dati, 05.05.2020.

Infekcijas globālās
izplatības risks (PVO)
Globālā mērogā: ļoti augsts

DIENAS ZIŅA

Pirmajā ceturksnī nav pieauguma tendences
Slimību profilakses un kontroles centrs publicējis provizoriskos datus par
2020. gada 1. ceturkšņa iedzīvotāju nāves cēloņiem Latvijā kopumā. Jāņem vērā,
ka šie ir provizoriskie dati un tie vēl tiks papildināti, jo vēl nav saņemtas visas
medicīniskās apliecības par nāves cēloni par marta mēnesi.
Salīdzinot datus ar iepriekšējiem gadiem, 2020. gada 1. ceturksnī, nevienā no
pamatcēloņu grupām nav vērojama pieauguma tendence.
Plašāka informācija pieejama SPKC mājas lapā www.spkc.gov.lv
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Sejas maskas var lietot papildu drošībai, lai
pasargātu citus, bet to jādara pareizi

Izpēti un
esi zinošs!

SPKC mājas lapā ir publicēti ieteikumi sejas masku lietošanai sabiedrībā. Tās var
izmantot profilaksei, bet īpaši svarīgi to darīt pareizi, lai inficēšanās risks nav vēl
lielāks. Medicīniskās maskas galvenokārt jānodrošina ārstniecības personām.

Par ārkārtējo situāciju Latvijā
Vadlīnijas ārstiem
Biežāk uzdotie jautājumi
Masku lietošana
PVO sniegtā informācija
ECDC sniegtā informācija
Vadlīnijas farmaceitiem
Ieteikumi pacientiem ar
elpceļu infekcijas pazīmēm
Rekomendācijas COVID-19
slimnieka ģimenei
Par darbnespējas lapām
Darba devējiem
Informācija angļu valodā
Informācija krievu valodā
Ceļotājiem, kuri atgriežas no
ārvalstīm
Informācija COVID-19
pacientiem
Norādījumi sociālās aprūpes
iestādēm
Rekomendācijas publisko
pakalpojumu sniedzējiem
Kam veic COVID-19 analīzes
bez maksas?
Ja COVID-19 analīzes neveic?

! ! ! Aktuālākajām ziņām seko līdzi SPKC un VM sociālo tīklu kontos:
SPKC Twitter un Facebook

VM Twitter un Facebook

